Vakgroep Gynaecologen Gelderde Vallei
Novasure procedure: stappen behandeling

De stappen voor de NovaSure procedure.
Altijd wachten met het open maken van de verpakking totdat je zeker weet dat het cavum 4 cm of groter is.
Check of er een reserve CO2 capsule achterop de generator zit.
Vaginaal toucher door gynaecoloog om de stand van de uterus te bepalen.
-

Sondelengte meten
Cervixlengte meten
Sondelengte – cervixlengte = cavumlengte (minimaal 4 cm)
Dilateren t/m hegar 6
Disposable uit verpakking
Filter ertussen plaatsen
Diposable instellen op cavumlengte
Disposable aansluiten op generator en aanzetten (doet eerst zelftest)
Cavumlengte instellen op generator
Tikje met sonde tegen klepje disposable
Disposable ontplooien buiten de buik ( rode lampje array position gaat uit)
Array weer terug in schacht ( lampje array position wordt rood)
Disposable inbrengen (alleen voorste handvat vasthouden)
Voorzichtig inbrengen totaan de fundus
Ongeveer 1 cm terugtrekken en disposable ontplooien
Disposable omhoog, omlaag en naar lateraal bewegen zodat het zich goed in de cornu ontplooid
Cavumbreedte aflezen en instellen op generator ( cavumbreedte moet minimaal 2,5 cm zijn)
Cervix afsluiten en tegendruk geven met vinger
Trap op pedaal CO2 test
Groen lampje bij cavity assesment als test goed is
Druk op enable knop (lampje gaat branden)
Trap op pedaal en procedure begint (lampje RF on brand)
Generator slaat zelf af als procedure klaar is (lampje procedure completed aan)
Cervixafsluiter naar achteren
Knop handvat naar beneden en achterste handvat naar achteren trekken totdat array closed te lezen is
Het is nu veilig het disposable te verwijderen

Gemiddeld duurt de procedure 90 seconden, maximaal 2 minuten.
Na twee minuten slaat de generator zelf af.
Als er een hysteroscopie vooraf gedaan wordt, altijd NaCl gebruiken of indien er Sorbitol wordt gebruikt
naspoelen met NaCl en dan
NovaSure procedure doen.
Belangrijk is dat de disposable ingebracht wordt, zoals de stand van de uterus ligt.
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